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II SIACTS-EC
O II Seminário Ibero-Americano Ciência-Tecnologia-So-

ciedade no Ensino de Ciências (SIACTS-EC) será realizado 
de 19 a 21 de julho de 2010 em Brasília (DF), com o tema 
“Educação para uma nova ordem socioambiental no contexto 
da crise global”.

Os principais objetivos do evento são:
·	 Apresentação e discussão de pressupostos teórico-

metodológicos que configuram o campo de investigação 
das inter-relações CTS no ensino das Ciências. 

·	 Apresentação e discussão de resultados de investigação 
que integram dimensões CTS no âmbito da educação 
científica, nos países de línguas ibero-americanas. 

·	 Discussão de estudos CTS e suas implicações para o 
currículo e para a formação profissional. 

·	 Divulgação de práticas inovadoras de educação científica, 
formal e não formal, com enfoque CTS. 

·	 Promoção de diálogos e estabelecimento de parcerias de 
cooperação e de investigação entre instituições, pesquisa-

dores, professores e outros profissionais, com interesse por 
temáticas CTS, dos países de línguas ibero-americanas. 

·	 Discussão, reflexão e proposição de posicionamentos 
frente ao contexto da crise global com vistas à construção 
de propostas de educação científica para uma nova ordem 
social e econômica com uma perspectiva planetária. 

·	 Partilha de posicionamentos e identificação e discussão 
de questões relacionadas com o movimento CTS
A submissão de trabalhos pode ser realizada até 17 de 

fevereiro de 2010, nas categorias pôster, simpósio e oficina.
Informações adicionais: http://www.finatec.org.br/eventos/

siacts
Contato: siacts@finatec.org.br

Luciana Caixeta Barboza (editoria QNEsc)
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XV ENEQ
O Encontro Nacional de Ensino de 

Química (ENEQ) é um evento bienal 
organizado pela Divisão de Ensino de 
Química da Sociedade Brasileira de 
Química.

O XV ENEQ será realizado de 21 a 
24 de julho de 2010 em Brasília (DF), com o tema A forma-
ção do professor de Química e os desafios da sala de aula.

O ENEQ é o principal e mais tradicional evento na Área 
de Pesquisa em Ensino de Química realizado no Brasil e 
articula-se em torno dos seguintes objetivos:
• congregar professores, pesquisadores, estudantes e 

demais interessados na área de Educação Química, 
envolvidos na educação básica e no nível superior, com 
o ensino e com a formação em Química, promovendo 
interações, ações e construções para participar de 
debates em torno dos avanços e dilemas vivenciados 
na Área; 

• socializar e discutir ideias e produções, na perspectiva 
da explicitação e da reflexão crítica sobre atuais ten-
dências, concepções e práticas, na Área, com vistas a 

contribuir na construção de uma nova 
inserção da formação em Química na 
sociedade e na tecnologia contempo-
râneas; 
• intensificar a interlocução de 
grupos de pesquisa e desenvolvi-
mento atuantes em linhas temáticas 
da Área da Educação Química, inter-

relacionando e alimentando conhecimentos, ações 
e mudanças junto a comunidades, em âmbitos local, 
regional e nacional, incrementando e articulando conta-
tos diversificados concernentes a produções científicas 
socialmente relevantes. 
No evento, serão realizadas diversas atividades como 

mostras de materiais didáticos, minicursos, palestras, 
mesas-redondas e apresentações de trabalhos de 
pesquisas.

A submissão de trabalhos pode ser realizada até 26 de 
abril de 2010 nas categorias resumo ou trabalho completo.

Informações adicionais: http://www.xveneq2010.unb.br
Contato: xveneq2010@gmail.com

Luciana Caixeta Barboza (editoria QNEsc)

X ECRICE e IV DidSci

Informações adicionais: http://didsci2010.up.krakow.pl
Contato: ecrice2010@ap.krakow.pl ou didsci2010@ap.krakow.pl

Luciana Caixeta Barboza (editoria QNEsc)

O X European Conference on Research In Chemistry Education 
(ECRICE) e o IV International Conference Research in Didactics 
of the Sciences (DidSci) serão realizados na Universidade Pe-
dagógica da Cracóvia (Polônia), de 04 a 09 de julho de 2010.

Um dos objetivos dos eventos é a troca de experiências sobre 
pesquisas em Educação Química e Ensino de Ciências Naturais 
realizadas em cada nível de ensino.

No evento, serão realizadas diversas atividades como ple-
nárias, palestras, workshops e apresentações de trabalhos de 
pesquisas.


